
รายนามนักศึกษาหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่นที� 20 (มีนาคม-กรกฎาคม 2558) 
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัสรรตามความเหมาะสมและประโยชน์ที�ท่านผูบ้รหิารจะไดร้บั จงึมมีตเิชญิผูบ้รหิารเขา้ร่วมหลกัสตูร 

ตามรายนามดงัต่อไปนี) 

เรอือากาศโท กมลนยั  ชยัเฉนียน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-บรหิารทรพัยส์นิ 
บรษิทั ทซีซี ีแอสเซท็ส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

นายแพทยก์าํพล  พลสัสนิทร ์ 
ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั โรงพยาบาลจุฬารตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

คุณคุณา  วทิยฐานกรณ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั วนั พรอ็พเพอรต์ี) แอนด ์ดเีวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 

คุณจตุพร  เอี�ยมสอาด 
หวัหน้าขา่วเศรษฐกจิ 
หนงัสอืพมิพเ์ดลนิิวส ์

คุณจรญู  ชวีติโสภณ 
ผูพ้พิากษาศาลฎกีา 

คุณจอนนี�  แอนโฟเน  
รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
กลุ่มบรษิทั เซริซ์ จาํกดั 

คุณจนัทนิ์ภา  สถริปญัญา 
เลขาธกิาร 
สมาคมตลาดสดไทย 

คุณจุต ิ ไกรฤกษ ์
อดตีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื�อสาร 

ทนัตแพทยห์ญงิจุไรภรณ์  วจิกัขณวงศ ์
ประธานบรหิาร 
บรษิทั ควิ แอดเวอรไ์ทซิ�ง จาํกดั 

รศ. ดร.เฉลยีว  วทิรูปกรณ์ 
รองประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อสีเทริน์โพลเีมอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

คุณชวนนท ์ อนิทรโกมาลยส์ตุ 
อดตีเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

คุณชชั  ชลวร 
ตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ 

พลตํารวจเอก ชยัยง  กรีตขิจร  
ที�ปรกึษา (สบ 10) 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คุณชยัยศ  จริบวรกุล 
Executive Vice President, Strategy Industry 
Partnership & Digital Economy Project 
บรษิทั โทเทิ�ล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชั �น จาํกดั (มหาชน) 



 

 

คุณชาญศกัดิ ̂ ธนเตชา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัยเ์คเคเทรด จาํกดั 

คุณชเูกยีรต ิ จติตไิมตรสีกุล  
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บรหิารสนิทรพัยส์ขุมุวทิ จาํกดั 

คุณชวูงษ์  แซ่ตั _ง  
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แสตนดารด์ เพอรฟ์อรแ์มน้ซ ์จาํกดั 

พลตํารวจตร ีไชยยา  รุจจนเวท  
ผูบ้งัคบัการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 2  
กองบญัชาการตํารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คุณฐนนทศ์รณ์  เลศิฤทธิศ̂ริกุิล  
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ภูเกต็ไอแลนดม์ารน่ีา จาํกดั 

คุณณพงศ ์ ศริขินัตยกุล  
รกัษาการที�ปรกึษาดา้นพฒันาระบบบญัช ี
กรมบญัชกีลาง 
กระทรวงการคลงั 

คุณณฐัพงศ ์ ศตีวรรตัน์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั รวมบตุร จาํกดั 

คุณณฐัรนิทร ์ บุณยรตัน์วาณิช  
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทที ีสมารท์ กรุ๊ป จาํกดั 

ดร.ณฐัวุฒ ิ พงศส์ริ ิ 
ผูช้่วยผูว้่าการ สายทรพัยากรบคุคลและพฒันาองคก์ร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คุณดารณี  สวุรรณสงิห ์
อุปนายก 
สมาคมธรรมศาสตร ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์

คุณเดชพล  จนัศริ ิ
ประธานกรรมการ 
บรษิทั จนัศริ ิเรยีล เอสเตท จาํกดั 

คุณเดอืนรุ่ง  ไพรชัเวทย ์
รองประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เลเธอร ์แกลเลอรี� จาํกดั 

พลเอก ไตรรตัน์  รงัคะรตัน  
สมาชกิสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

คุณเทอดเกยีรต ิ ไพศาลอชัพงษ์ 
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
บรษิทั สเลคทฟ์อรม์เฟอรนิ์เจอรแ์ละบุตร จาํกดั 

 

 



 

 

พลเอก ธวชัชยั  สมุทรสาคร  
ประธานกรรมการ 
บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จาํกดั 

คุณธาดา  พฤฒธิาดา 
กรรมการผูจ้ดัการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี)ไทย 

คุณธรีอศัญ ์ สหีสนิอทิธ  
อดตีประธานที�ปรกึษาประธานรฐัสภา 

คุณธรีะยุทธ  จริาธวิฒัน์  
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จาํกดั (มหาชน) 

คุณนรชติ  สงิหเสนี  
ปลดักระทรวงการต่างประเทศ 

คุณนลนีิ  รตันาวะด ี 
ประธาน 
มลูนิธพิลงังานไทย 

คุณนนัทพร  สรุยิกุล ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ 
บรษิทั ชยันนัท ์บางพล ีพารค์แลนด ์จาํกดั 

คุณนิต ิ โอสถานุเคราะห ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั บางกอกรนิเวสท ์จาํกดั 

คุณนิมติร  ดาํรงรตัน์  
ประธานกรรมการ 
บรษิทั กาํแพงเพชรววิฒัน์ก่อสรา้ง จาํกดั 

พนัตํารวจโท บรรยนิ  ตั )งภาภรณ์ 
อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

คุณบณัฑรโฉม  แกว้สอาด 
ที�ปรกึษาดา้นเศรษฐกจิการคลงั  
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั 

คุณบณัฑติ  สะเพยีรชยั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายงานดา้นธุรกจิพลงังานทดแทน 
บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 

คุณบุญชยั  สวุรรณวุฒวิฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

คุณบุศรนิทร ์ วนาสวสัดิ ̂ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั แอตแลนตคิ แลบ็ จาํกดั 

 

 



 

 

คุณปรมา  ชนัซื�อ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ซดีจี ีเฮา้ส ์จาํกดั 

แพทยห์ญงิปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ 
รองประธานคณะผูบ้รหิาร กลุ่ม 1 และ 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล กรุงเทพ 
บรษิทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

คุณประพนัธ ์ คณูม ี 
นกัเขยีนและคอลมันิสต ์
หนงัสอืพมิพเ์อเอสทวีผีูจ้ดัการ 

คุณปรดี ี ดาวฉาย  
กรรมการผูจ้ดัการ 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

ดร.ปิตพิงศ ์ เตม็เจรญิ 
อดตีเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 

คุณปิยะนุช  รงัคสริ ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ทดีบับลวิแซด คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

คุณพรทพิา  ชนิเวชกจิวานิชย ์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั 

คุณพรทวิา  นาคาสยั  
ประธานกรรมการ 
บรษิทั เอ.พ.ีคอนส ์จาํกดั 

คุณพชัรนิทร ์ ตวงสทิธสิมบตั ิ 
ประธานเจา้หน้าที�สายการเงนิและการบญัช ี
กลุ่มบรษิทันนัยางเทก็ซไ์ทล ์

คุณพฒันเศรษฐ ์ จงัคศริ ิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นพฒันาธุรกจิ 
บรษิทั พทีที ีเอน็เนอรย์ี� รซีอรส์เซส จาํกดั 

คุณพติราภรณ์  บุณยรตัพนัธุ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 

คุณพทิกัษ์  รชักจิประการ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั พทีจี ีเอน็เนอย ีจาํกดั (มหาชน) 

คุณพธิาดา  วชัรศริธิรรม 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายกลุ่มลกูคา้บรรษทั 
ธนาคารทสิโก ้จาํกดั (มหาชน) 

คุณพนูพรรณ  ไชยกุล 
ประธานกรรมการ 
บรษิทั คยี ์สตาร ์พร๊อพเพอรต์ี) จาํกดั 

 

 



 

 

คุณไพโรจน์  เหลอืงเถลงิพงษ์  
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทัหลกัทรพัยไ์อร่า จาํกดั (มหาชน) 

คุณภณัฑริา  ฉตัรจุฑามาส 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั ท.ีซ.ีเจ เอเซยี จาํกดั (มหาชน) 

คุณภทัรภร  วรรณภญิโญ 
ประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั ทวี ีธนัเดอร ์จาํกดั (มหาชน) 

คุณภทัรวส ี สวุรรณศร 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ กลุ่มงานปฏบิตักิารหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คุณเยาวลกัษณ์  อร่ามทวทีอง 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื�อธุรกจิหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 

คุณรชั  ตนัตนนัตา 
ผูอ้าํนวยการใหญ่ ฝา่ยการเงนิองคก์ร 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 

คุณเรวตัร  จนัทรป์ระเสรฐิ  
รองอยัการสงูสดุ 
สาํนกังานอยัการสงูสดุ 

คุณวลัยณี์  ทวแีสงศริ ิ 
รองประธานบรหิาร 
บรษิทั โพธาลยั เลเชอร ์ปารค์ จาํกดั 

คุณวเิชษฐ ์ เกษมทองศร ี
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั อสัราญพรรณศร ีจาํกดั 

คุณวริยิะ  วริตัน์มาล ี 
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ว.ีเอม็.ว.ีเค เซอรว์สิ จาํกดั 

คุณวไิลลกัษณ์  โอฆานุรกัษ ์
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ลิ)งคเ์ลเทอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

คุณวณีา  ไชยวรรณ  
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ว.ีวรรณ แอสเสท จาํกดั 

คุณวุฒชิยั  ดวงรตัน์   
รองปลดักระทรวงพาณิชย ์

คุณวุฒชิยั  ลนีะบรรจง  
ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั แคปปิทอล เอน็จเินียริ�ง เน็ตเวริค์ จาํกดั 
(มหาชน) 

 

 



 

 

คุณศกัดิด̂า ยอดวานิช 
ประธานกรรมการ 

บรษิทั เอน็ ท ีบ ีอนิชวัรนัซ ์โบรคเกอร ์จาํกดั 

คุณศริวิรรณ  ปราศจากศตัร ู
อดตีเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

พลโท ศุภกร  สงวนชาตสิรไกร  
รองเสนาธกิารทหารบก 
กองทพับก 

รศ. นพ.โศภณ  นภาธร  
คณบดคีณะแพทยศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คุณสมจติร  อคัรพนัธุ ์ 
ประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 
บรษิทั สขุมุวทิ ฮอนดา้ ออโตโมบลิ จาํกดั 

คุณสมพงษ์  กงัสววิฒัน์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั คอมมวินิเคชั �น แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูั �น จาํกดั 
(มหาชน) 

 
ดร.สมฤด ี ศรจีรรยา 
ประธานกรรมการบรหิาร  
บรษิทั ครสิตลัฟลอเรส จาํกดั  
   

คุณสมศกัดิ ̂ พฒันะเอนก 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั อซีี� ซสิเตม็ เทเลคอม จาํกดั 

คุณสมทิธ ์ พนมยงค ์
กรรมการผูอ้าํนวยการ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

คุณสวจิกัร ์ โลจายะ  
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอเวอรแ์ลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

คุณสจัจะ  ไชยรตัน์ตเิวช  
ประธานกรรมการบรหิาร 
บรษิทั เครื�องนอนไทย จาํกดั 

ดร.สาธติ  พุทธชยัยงค ์
อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

คุณสทิธชิยั  พรทรพัยอ์นนัต ์
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั อนิเตอร ์ฟารอ์สีท ์วศิวการ จาํกดั (มหาชน) 

คณุสริวิภิา  สพุรรณธเนศ 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยจดทะเบยีนหลกัทรพัย-์ตราสารทุนและ
โครงสรา้งพื)นฐาน 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

 



 

 

คุณสขุกาญจน์  วธันเวคนิ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กลุ่มบรษิทั นํ)าตาลและออ้ยตะวนัออก 

พลตํารวจโท สเุทพ  เดชรกัษา 
ผูช้่วยผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

คุณสเุนตร  จกัรร์ตัน์พาห ุ คุณานนัทกุล 
รองประธานกรรมการ 
บรษิทั สยามอสีเทริน์อนิดสัเตรยีลพารค์ จาํกดั 

คุณสรุยุทธิ ̂ โพธิศ̂ริสิขุ  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั สามมติร กรนีพาวเวอร ์จาํกดั 

พลเอก สรุวชั  บุตรวงษ ์
กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  
สถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับก 

พลเรอืโท โสภณ  วฒันมงคล 
เจา้กรมสง่กาํลงับาํรุงทหารเรอื 
กองทพัเรอื 

คุณอนุนาถ  รดศีร ี 
กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั เอื)อรด ีจาํกดั 

คุณอรรถพล  ฤกษ์พบิลูย ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารความยั �งยนืและ
วศิวกรรมโครงการ 
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

คุณอรรถวุฒ ิ วกิติเศรษฐ  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกจิการสมัพนัธ ์
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) 

คุณอรุณ  เรอืงจรุงพงศ ์
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั ไทยสเตนเลสสตลี จาํกดั 

คุณอาณตั ิ เมฆไพบลูยว์ฒันา 
Group Managing Director 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

คุณอาํนวย  สกุลวฒันะ  
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
บรษิทั ปุ๋ยอนิทรยีเ์กษตรไทย จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 


